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 كلمة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي يف مدرج جامعة دمشق
وأكرمنا مبا أكرمت به عبادك الصاحلني من بسم اهلل الرمحن الرحيم، اللهم أهلمنا رشدنا 
 اإلخالص لوجهك واإلخالص ألمتك، وبعد: 

فيبدو أيها السادة أن حديثي أنا اآلخر سيكون حمصورًا يف الدين، ولكين أريد أن ألفت 
النظر إىل العالقة السامية بني الدين والسياسة، الدين له ميزانه الواحد احلق أما السياسة فذات 

ه آن ذات اليمني وآن ذات اليسار حبثًا عن احلكمة، ومن مث فإن السياسة ينبغي أن مرونة تتج
تظل هي القابعة حتت جناح الدين وليس العكس، إذاً حديثي حديث ديين لكن ملن أتوجه هبذا 
احلديث؟ أنا ال أحب أن يكون موقفي كموقف الذي يقف أمام املرآة حيدث نفسه، أعتقد أننا 

وأن ما سأقوله يف هذا الصدد أعزف على وتر كلنا يعزف عليه، ولذلك مجيعًا طرف واحد 
فحديثي أعتقد أنه موجه إىل األخوة البعيدين عن هذا املكان نسبياً، لكن ترى هل أتوجه حبديثي 
إىل أولئك الذين يقفون موقف امللقن للممثلني على املسرح، الذين خيططون من بعيد بعيد، أم 

فذين من إخواننا وأبناء جلدتنا؟ أعتقد أن حديثي إن اجته إىل أولئك الذين أتوجه خبطايب إىل املن
فعالً فعالً يقفون من الذين يتحركون على مسرح هذه األحداث موقف امللقن للممثلني أعتقد أن 
حديثي لن جيديهم شيئاً، ذلك ألنين ال أجد جسراً واصاًل بيين وبينهم، ترى ماذا عسى أن يفيد 

إىل برنارد ليفي مثاًل؟! وهو ال أقول واحد من أولئك امللقنني هو يف الواقع  حديثي إن توجه
رئيس امللقنني، هو الذي يزعم بأنه ميسك مبلف مستقبل سوريا، ومن مث فإن حديثي معه ال 
جيدي كذلك حديثي للذين حييطون به وجيلسون إليه وجيلس هو إليهم كذلك ال جيدي وأنتم 

تم غالبًا يف باريس بينه وبني املخططني من علمانيني من يساريني من تعلمون رمبا أن لقاءات ت
دعاة إىل اجملتمع املدين إىل ما هنالك. ترى إن حتدثت إليهم عن نصوص الدين وموازينه ألولئك 
املخططني هل جيدي؟ أعتقد أن التخطيط متغلب على التوجيه. إذًا فليكن حديثي موجهًا إىل 

ا الذين شاؤوا أن ينفذوا تلك اخلطط اليت تصّنع هناك مث يتم تنفيذها هنا، أبناء جلدتنا إىل إخوانن
هذا ما ينبغي أن أتوجه إليه. وأنا أحب أيها األخوة جهد االستطاعة أن أمننم احلديث وأن ال 

 أطيل. 
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أخواننا هؤالء الذين أريد اآلن أن أتوجه باحلديث إليهم وهم إخواننا وإنين واهلل ألشفق 
مما أنتقدهم. إخواننا هؤالء بدؤوا ظهورهم على مسرح األحداث الداخلية يطالبون  عليهم أكثر

باإلصالح كما نعلم مجيعاً، فلما جتلت هلم بوادر االستجابة انتقلوا إىل املطالبة باحلرية فلما 
الحت أمامهم بوادر السعي إىل حتقيقها راحوا يصرحون مبطالبة إسقاط النظام. إذاً املسألة تتمثل 

 التوجه إىل هدف واحد لكنه ذو مراحل. وقد يرى البع  منا أن هذه االنزالقات مظهر جلي يف
للنفاق، ولكين أنا أبرئ هؤالء اإلخوة فال أهتمهم هم على الرغم من هذه االنزالقات اليت رأيناها 
أقول بالنفاق وإمنا أجرد وال أقول أهتم أجرد املخططني هناك وعلى رأسهم ليفي بالنفاق. أعود ف

 إذاً هي مطالبة بشيء واحد لكنه ذو مرحلتني مطالبة بشيء واحد ذو مرحلتني: 
 مطالبة األمة والدولة باإلصالح. املرحلة األوىل
 مطالبة احلاكمني بالرحيل. املرحلة الثانية

سؤايل الذي سأبدأ وليس موجه إليكم يف احلقيقة حنن قلنا حنن طرف واحد وهلل احلمد، 
واننا وأرجو أن يصلهم كالمي، ماذا يقول اإلسالم عن مطالبة األمة قادهتا بنبذ أتوجه به إىل إخ

الفساد والتطور إىل األفضل عن طريق السعي يف سبل اإلصالح؟ كل من قرأ كالم اهلل عز وجل 
يعلم اجلواب على ذلك، كالم اهلل أيها اإلخوة مليء بالتحذير من الفساد، وأنتم تعلمون ذلك، 

}أَْم ََنَْعُل الَِّذيَن من خالل الوجه اآلخر إىل اإلصالح، الحظوا مثاًل قوله تعاىل:  ومليء بالدعوة
الحظوا قوله عز  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن يف اأْلَْرِض أَْم ََنَْعُل اْلُمتَِّقنَي َكاْلُفجَّاِر {

ربط البيان ِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهم يف اأْلَْرِض{ }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوعَ وجل 
اإلهلي استخالف األمة يف األرض وترسيخ وجودها باألوطان ربطها بالعمل على اإلصالح ونبذ 
الفساد وأسباب الفساد، وال أريد أن أفي  وأزيد يف هذا األمر الواضح املعروف لكن دعونا 

البد لكي نسعى إىل املطالبة باإلصالح ولكي نتوجه إىل الدولة إىل األمة ننتقل إىل نقطة أخرى، 
إىل القائمني على األمر باإلصالح ال بد من مالحظة بع  الضوابط وأخلصها يف ضابطني 

 اثنني: 
أن ينبثق هذا العمل التوجه إىل اإلصالح مطالبة الدولة  الضابط األول أو الشرط األول:

داخل األمة وأن ينبثق من شعورها االستقاليل وأن ال تكون هذه املطالبة باإلصالح أن ينبثق من 
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صدد لدعوة خارجية تتسرب إلينا عرب سبلها وأقنيتها املعروفة، هذا الكالم ال أقوله من منطلق 
}يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ سياسي أبدًا وإمنا يقوله ربنا عز وجل بأسلوب عجيب أيها األخوة: 

ال { ِخُذوْا ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم اَل يَْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوْا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاء ِمْن أَف َْواِهِهمْ تَ تَّ 
تتخذوا بطانة من دونكم أي عندما تريدون أن تبنوا أوطانكم أن تنشئوا مستقباًل صاحلًا نرياً 

أن تنطلقوا من استقاللية احلكم يف داخل جمتمعاتكم متألقًا أن تعتمدوا يف ذلك على أنفسكم و 
ختضعوا لبطانة ال تنتمي إليكم، ولو أردت أن أحتدث  -إن صح التعبري  -وإياكم أن ختضعوا 

 عن أبعاد هذه اآلية واليت بعدها لطال بنا الوقت، هذا الشرط األول. 
اإلصالح من سبله احلضارية  أن ال يبتغى هذا اإلصالح يف الشوارع وإمنا نبتغي الشرط الثاين:

املعروفة، ملاذا؟ ألننا لو فرضنا أننا خرجنا وحنن مئة شخص إىل الشارع نعلن عن ضرورة قيام 
الدولة بإصالح ما ملرفق من املرافق هل نضمن وحنن نسري يف الشارع املفتوح من أطرافه أن نظل 

دّلت على أننا ال نكاد منشي مئة حنن الذين هنتف وحنن الذين نطالب؟ جتربتنا البعيدة البعيدة 
خطوة إال وَند أن فئات أخرى قد احتوشتنا وانتسبت إلينا وبعد قليل سنجد أن هتافاتنا قد 
خبت وأن هتافات أخرى ارتفعت وطوي وجودنا لينتشر وجود آخر مل يكن مربجمًا قط، هذا 

زلقات منزلقات ومن معروف. فكيف إذا األمر مل يقف عند هذا احلد بل استدرجت اجلماعة ملن
مث فوجدنا أن هذه املنزلقات أودت بنا إىل فنت أودت بنا إىل ختريب أودت بنا إىل قتل، هذا 
شيء. شيء آخر أن اإلسالم فيما قرأته بدقة من بيانات اهلل العجيبة حيذرنا من أن نبحث عن 

ح ينبغي أن اإلصالح ضمن سبل التخريب، قد يقول قائل أنا من أجل أن أصل إىل قمة اإلصال
أسري يف املنعرجات وإن كانت هذه املنعرجات فيها شيء من التقييد؟ ال هذا غري جائز، ال ميكن 
أن يتحقق اإلصالح من خالل ختريب بشكل من األشكال. لذلك أنا أؤكد ما قاله السيد 
عة الدكتور وزير األوقاف من أن اخلروج إىل الشوارع ولو بنية طيبة ولو بوجود هتافات مشرو 

حمرم. واهلل أنا لست من الناس اجلرئاء على الفتوى بل أنا كنت وال أزال شديد اجلنب عندما أفيت 
لكن هذا املوضوع جليٌّ بدهيٌّ معروٌف دالئل الشريعة فيه ال حتتمل النقاش، هذا ذريعة للفساد 

 وسد الذريعة املوصلة إىل فساد واجب ولو كان األمر الذي منارسه يف األصل جائز. 
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أنتقل إىل األمر الثاين قلت هؤالء إذًا يطالبون بشيئني هو شيء واحد لكن على مرحلتني، 
املرحلة األوىل التظاهر بطلب اإلصالح حنن نؤكده ونؤيده ونطالب به لكن بطرقه املشروعة، ما 
حكم الشرع بالنسبة للخروج على رئيس الدولة؟ ملطالبة رئيس الدولة بالرحيل؟ هبتافات 

باختصار وقد مسعتم اآلن طرفًا وخمتصرًا من اجلواب لكن سأحتدث عن جانب آخر  اإلسقاط؟
وسأحتدث عن أدلة وبراهني، يقول لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مهما كان احلاكم جائراً 
فاسقًا منحرفًا جيب السمع والطاعة وال جيوز اخلروج عليه إال إذا رأينا كفرًا بواحاً، يقول الحظوا 

سيكون من بعدي والة قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس ال ))يف حديث طويل معي 
يهتدون هبداييت وال يستنون بسنيت، فسأله حذيفة: ماذا نصنع إذا وجدنا أنفسنا أمام هؤالء 
الوالة؟ فقال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع إال أن تروا كفرًا بواحاً 

هذا كالم رسول اهلل وهنالك أحاديث كثرية من هذا القبيل، هل هذا (( سلطان لكم عليه من اهلل
الذي قاله رسول اهلل يعين أن علينا أن نصمت إذا رأينا ويل األمر ارتكب معصية؟ ال نأمره 

لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليسلط اهلل عليكم شراركم ))باملعروف وننهاه عن املنكر، 
هذا كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، نأمره بالطاعة (( خياركم فال يستجاب هلممث ليدعون 

وننهاه عن املعصية وإذا أمرنا مبا ال معصية فيه جيب أن نستجيب أما إذا أمرنا باحملرم فال طاعة 
ملخلوق يف معصية اخلالق، وهنا أضعكم أمام منوذج عملي مت البارحة يوضح موقف اإلسالم وهو 

فنا الذي ينبغي أن نطئطئ الرأس له، رأينا ولعلكم رأيتم صورة للسيد الرئيس بسطت على موق
ودعي شباب من األطراف وننظر فنجد أهنم ُسجد فوق هذه  -صورة كبرية جداً جداً  –األرض 

الصورة، هذا منكر وال شّك أن الذين فعلوا هذا تلبسوا بالكفر البواح املؤكد، غدوت مبعية السيد 
أنا أحلل  -ر رأسًا إىل السيد الرئيس وأنا أمحل هذه الصورة، قلت له: تأمل سيادة الرئيس الوزي

هؤالء الذين فعلوا هذا األمر هم يف الظاهر من مؤيديك ولكنهم يف الباطن واهلل  -حتليل ظن 
ممن يشنؤنك، قال: أنا ال أشك يف هذا ونظر، قلت: اآلن اهلدف من وراء هذا أن يشيع يف 

هذا األمر وأن تزداد مشاعر الثورة اهلائجة ضد، ومن مّث يوجد من يقول لعل السيد  اجملتمع
الرئيس هو الذي أوحى هبذا أو هو راٍض إذًا أنتم تقولون الكفر البواح ها هو ذا الكفر البواح 

 -كنت مع السيد الوزير   -موجود، مل أشهد أن السيد الرئيس غضب غضبة كالغضبة اليت 
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كالمه باألمس، قال: أنا أسجد هلل أنا أعبد اهلل فكيف أرضى أن يسجد يل جتلت يف شكله و 
الناس وأنا الذي أعبد اهلل وأسجد له؟!! قلت للسيد الرئيس: هذا ال يكفي، ال بد من كلمة 
يسمعها الشعب من فمك، قال: سأتكلم ولكن ما دامت هناك ندوة غداً فقل بلساين ما تعلمه 

أقول لكم أواًل من فعل هذا فقد تلبس بالكفر البواح، سجد لغري اهلل  من عقيديت اليت أقول، وأنا
عز وجل، ثانيًا الذين دبروا هذا األمر تظاهروا بعظيم احملبة له ولكنهم جعلوا من ذلك منزلقًا له 
لتهتاج األمة أكثر فأكثر، ولعل لسان حال السيد الرئيس يقول ألولئك الناس الذين فعلوا هذا 

ما فعلتم لكين فوق ما يف نفوسكم، إذًا ال يقولن قائل ما دام الكفر البواح مل  األمر أنا دون
يوجد ال جيوز اخلروج عن احلاكم إذًا نسكت عن املنكر؟! ال، حنن نأمر باملعروف وننهى عن 
املنكر، ملا رأى السيد الوزير هذه الصورة اليت تستفز املشاعر اإلنسانية فضاًل عن الدينية رأساً 

إىل السيد الرئيس، وأقول هنا الباب مفتوح وال يقولن قائل "وكيف السبيل للوصول إىل غدونا 
املسؤولني؟" واهلل من أراد أن يتحرق إلقامة احلق وللدفاع عنه ليجدن األبواب مفتحة وال ميكن 
أن تكون األبواب مفتحة أمام إنسان مثلي وتكون مغلقة أمام آخرين يبتغون احلق وخيلصون هلل 

جل، لكن هنالك كما قال السيد الرئيس أناس قسموا أنفسهم بني الدين والدنيا فآناً عز و 
 خيدمون الدين وآناً آخر ميزجون خدمتهم للدين بكثري أو قليل من الدنيا.

بقي أن أقول شيئًا أيها السادة والسيدات: اخلروج عن احلاكم إذا مل َند كفرًا بواحًا بل 
يف خالف، هنالك أناس يف بع  األقنية خييلون إلينا أن املسألة وجدنا مظاهر الدين واإلميان 

ذات أبعاد خمتلفة، ال واهلل ليست مسألة خالفية، أمجعت األمة على هذا وأنا أنقل لكم كالم 
إمام من أئمة كثريين ينقلون اإلمجاع، اإلمام النووي معروف، اإلمام النووي يقول وأما اخلروج 

وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني وإن كانوا فاسقني ظاملني وقد  - على أئمة املسلمني -عليهم 
تظاهرت األحاديث الكثرية يف بيان ذلك. هذا كالم األئمة وليس كالم اإلمام النووي فقط، إذاً 
أهني كالمي الذي ذكرته لكم حبصيلة أرجو أن ال ننساها وكما قلت لكم حنن طرف واحد وهلل 

كالمي هؤالء األخوة، يا إخواننا أنتم مؤمنون كما أننا مؤمنون باهلل احلمد ولكين أرجو أن يبلغ  
وأنتم حترتمون دينكم كما حنرتمه وأنتم أيضًا تعلنون عن اتباعكم له كم نتبعه، رسول اهلل وصف 

عليك خباصة نفسك ))هذه الفتنة، عجيب، وصف هذه الفتنة وصفًا دقيقًا مث قال يف النهاية 
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، وطبعًا مل يقول هذا لواحد لكل فرد فرد من أفراد األمة، قال أيضًا يف ((عنك أمر العامةودع 
، قال أيضاً يف وصف مثل هذه الفتنة ((أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك))مثل هذه الفتنة: 

دع كل تلك الفئات واعمد على حجر فدق حد سيفك به ))وذكر السيد الوزير طرفًا من ذلك 
 ،((رة حىت يأتيك املوت وأنت على ذلكتع  على أصل شجودع تلك اجلماعات ولو أن 

 أشكركم وأرجو أن ال أكون قد أطلت والسالم عليكم.
  
 


